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L’equip blaugrana guanya amb solvència el CD Leganés al Camp Nou (5-0), en els

vuitens de final de la Copa del Rei, i passa ronda a la competició.
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El FC Barcelona ha aconseguit aquest dijous el bitllet per als quarts de final de

la Copa del Rei, guanyant amb contundència el CD Leganés al Camp Nou (5-0). En

l’eliminatòria de vuitens de final de la competició, l’equip blaugrana s'ha escapat en el

marcador des de l’arrencada, i ha dut completament el pes del joc per gestionar amb

comoditat l’avantatge i rubricar una solvent victòria.

 

Els futbolistes dirigits per Quique Setién han encarrilat el passi en la primera mitja hora

del duel. Griezmann ha obert el comptador amb un tir ras creuat, i uns minuts després,

Lenglet s’ha anticipat al pal curt per pentinar al fons de la xarxa un servei de córner. A



la represa, Messi, amb un xut que ha rebotat a les cames d’un adversari, Arthur,

engaltant un refús a l’àrea, i novament Messi, driblant el porter per signar un doblet,

han arrodonit el passi dels culers.

El vicepresident primer de la Federació Catalana de Futbol, Josep Llaó, ha assistit en

representació federativa a l’eliminatòria entre el FC Barcelona i el CD Leganés. Durant

el partit, Llaó ha acompanyat el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i

la presidenta del CD Leganés, Victoria Pavón.



El sorteig, demà a Las Rozas

Després d’aconseguir la classificació, el FC Barcelona, únic representant català que es

manté en la competició, coneixerà el seu pròxim rival a la Copa del Rei demà divendres,

quan se celebrarà el sorteig dels quarts de final, a la Ciutat del Futbol de Las Rozas, a

Madrid (13.00 hores). L’eliminatòria, també a partit únic, es disputarà la setmana

vinent, entre el 4 i el 6 de febrer.

 


